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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)  
Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος 
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής 
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Ζωγράφος 
Τηλέφωνο/Fax: 210-727-6915 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
της Παρασκευής 4ης Απριλίου 2008 
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Ιωάννης Δαγκλής, 

Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, Ιωσήφ Παπαδάκης και Βασίλειος 
Χαρµανδάρης. 

Απών: Ο Κωνσταντίνος Κόκκοτας, λόγω ταξιδιού. 
 
Στις 11:15 πµ ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και στη συνέχεια σύµφω-

να µε την προηγουµένως κοινοποιηθείσα ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακό-
λουθα θέµατα :   
 
(1) Διάφορα: Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Δ.Σ. για διαδικαστικά θέµατα της Εταιρί-
ας, καθώς και για το νέο τεύχος του Ιππάρχου το οποίο επιµελείται ο κ. Κόκκο-
τας και το οποίο αναµένεται να εκτυπωθεί στα τέλη Απριλίου 2008. Ο Πρόεδρος 
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του πανελλήνιου διαγωνισµού αστρονοµίας ο 
οποίος οργανώνεται κάθε χρόνο από την Εταιρεία Αστρονοµίας και Διαστήµατος 
Βόλου. Επεσήµανε την ποιότητα της ιδιαίτερα αξιόλογης αυτής πρωτοβουλίας 
και ενηµέρωσε τα µέλη του Δ.Σ. για το αίτηµα να βρεθούν εθελοντές για να 
βοηθήσουν τους Έλληνες µαθητές που θα λάβουν µέρος στην Ολυµπιάδα Α-
στρονοµίας. Η περίοδος του Ιουλίου 2008 κρίνεται ως η καταλληλότερη για την 
υποστήριξη των µαθητών µε τη µορφή σεµιναρίων και µαθηµάτων. Μέχρι στιγ-
µής ο καθηγητής Ι. Σειραδάκης έχει προθυµοποιηθεί να βοηθήσει στην προ-
σπάθεια αυτή. 

 
(2) Επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέµατα 
σχετικά µε την αποστολή των ψηφοδελτίων για τις επερχόµενες εκλογές της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος και Γραµµατέας παρατήρησαν ότι όλες οι διαδικασίες 
µέχρι στιγµής βαίνουν όπως ορίζει το Καταστατικό. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα 
την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008, όπως συνήθως στο Τµήµα Φυσικής του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών. Ως προσκεκληµένο οµιλητή κατά τη διάρκεια της 26ης Γε-
νικής Συνέλευσης της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. το ΔΣ απεφάσισε να απευθυνθεί καταρχήν 

 Συνήλθε σήµερα 4 Απριλίου 2008 και ώρα 11:00 πµ σε τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει τα διάφορα θέµατα που α-
ντιµετωπίζει η Εταιρεία. Η πρόσκληση των µελών του Δ.Σ. για τη συνεδρίαση 
αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
(1) Διάφορα 
(2) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  
(3) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
(4) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ 
(5) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας 
(6) Συνδροµές Συνταξιούχων Μελών 
(7) Ελλάδα και ESO – Χρηµατοδότηση έρευνας στην αστροφυσική 
(8) Χρηµατοδότηση Συνεδρίου προς τιµή του κ. Ι. Χατζηδηµητρίου 
(9) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας  
(10) Ραδιοτηλεσκόπιο στην Ελλάδα 
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στον Δρ. Ν. Πράντζο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Παρισιού.  Εάν αυτός 
δεν µπορέσει να αποδεχθεί την πρόσκληση, τα µέλη του ΔΣ θα συζητήσουν την 
πρόσκληση άλλου οµιλητή. 

 
(3) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:  Ο Ταµίας κ. Μαστιχιάδης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για 
τον απολογισµό των οικονοµικών της Εταιρίας. Η αναλυτικός απολογισµός θα 
σταλεί σε όλα τα µέλη µαζί µε τα ψηφοδέλτια µέχρι τα τέλη Απριλίου και θα 
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στις 20 Ιουνίου 2008.  

 
(4) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το 
Δ.Σ. αναγνωρίζει τις ευκολίες που προσφέρει η ηλεκτρονική διαχείριση του 
τραπεζικού λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς µέσω του διαδι-
κτύου (online) µε το σύστηµα το “WINBANK” καθώς και την ασφάλεια που 
προσφέρει το σύστηµα αυτό. Έτσι αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταµία κ. 
Απόστολο Μαστιχιάδη (µε ΑΤ ?????? και ΑΦΜ ????, ΔΟΥ ????) να αποκτήσει 
τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τον λογαριασµό αυτό (IBAN: 
GR42 017 2039 0005 0390 3372 2178) και να επιτελεί όλες τις οικονοµικές 
εργασίες που θεωρεί απαραίτητες στα πλαίσια του ρόλου του ως Ταµίας όπως 
ορίζει το Καταστατικό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Ταµίας παρατήρησε ότι η Εταιρεία δεν 
λαµβάνει τόκους για το κεφάλαιο που είναι κατατεθειµένο στον λογαριασµό αυ-
τό. 'Έτσι το Δ.Σ. αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταµία να µπορεί να δεσµεύ-
ει σε µακροπρόθεσµες καταθέσεις διάρκειας στην Τράπεζα Πειραιώς όποιο µέ-
ρος του αποθεµατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που βρίσκεται στον προαναφερθέντα λο-
γαριασµό θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των τρεχόντων 
οικονοµικών υποχρεώσεων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αφού πρώτα έχει ενηµερώσει σχετικά 
είτε προφορικά είτε µέσω e-mail το Δ.Σ. 

 
(5) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το Δ.Σ. συνέχισε να εξετάζει το θέµα ανε-
νεργών µελών της Εταιρείας τα οποία δεν εµφανίζονται στις εκδηλώσεις της 
Εταιρείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις για πολ-
λά έτη. Αναφέρθηκε ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Καταστατικού της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αν ένα µέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις 
επί διετία και πλέον, και ενώ έχει ειδοποιηθεί και του έχει δοθεί προθεσµία έξι 
µηνών δεν τις έχει εκπληρώσει, µπορεί να διαγραφεί από τα µητρώα της Εται-
ρείας µε απόφαση του Δ.Σ. 
 
Υπενθυµίστηκε ότι όλα τα µέλη είχαν ενηµερωθεί γραπτώς για τις οφειλές τους 
από προηγούµενα Δ.Σ. µε πιο πρόσφατο το γράµµα το οποίο τους είχε σταλεί 
µαζί µε τα ψηφοδέλτια την άνοιξη του 2006. Επίσης, από τον Απρίλιο έως τον 
Σεπτέµβριο του 2007, ο Γραµµατέας και ο Ταµίας επικοινώνησαν µε e-mail  αλ-
λά και στη συνέχεια τηλεφωνικά µε όλα τα µέλη τα οποία δεν είχαν εκπληρώσει 
τις ετήσιες συνδροµές για πολλά χρόνια. Συνέπεια της επικοινωνίας αυτής ήταν 
διάφορα µέλη να ζητήσουν να διαγραφούν από την Εταιρεία ενώ ένας αριθµός 
µελών δεν απάντησαν στις επανειληµµένες προσπάθειες επικοινωνίας. Συνεπώς 
το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να κάνει δεκτές τις αιτήσεις για διαγραφή και να 
αφαιρέσει από τα µητρώα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τα ακόλουθα 9 µέλη: 
 

 Δίπλας Αθανάσιος 
 Ματσάκης Δηµήτριος 
 Μαυρίδης Λυσίµαχος 
 Μελετλίδου Ευθυµία 
 Μιχάλας Δηµήτρης 
 Πάσχος Πασχάλης 
 Χριστοδούλου Δηµήτριος  
 Baan Willem 
 Dvorak Rudolf 

 
 Ο συνολικός αριθµός των µελών της Εταιρείας είναι πλέον 232. Ο Γραµµατέας 
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ανέλαβε να ανακοινώσει στα παραπάνω άτοµα την απόφαση αυτή του Δ.Σ. Η 
Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα ενηµερωθεί για το θέµα αυτό κατά τη διάρ-
κεια της επόµενης εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. Όλα τα µέλη της έχουν λάβει µια 
τελευταία γραπτή ενηµέρωση για την οικονοµική τους κατάσταση στις 5 Ιανου-
αρίου 2008 µαζί µε το γράµµα για πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις 
επερχόµενες εκλογές. Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας της Εταιρείας θα συνεχίσουν 
την επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη τα οποία έχουν οφειλές άνω των 2 ετών 
και θα αναφέρουν σχετικά στο Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε µελλοντική συνέλευση 
του.  
 

(6) Συνδροµές Συνταξιούχων Μελών: Το Δ.Σ. αποφάσισε  να εισηγηθεί στην 
Γ.Σ. να εξαιρούνται ετήσιας συνδροµής όσα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. το αιτούνται 
γραπτώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το Γραµµατέα, εφόσον πλη-
ρούν τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 

 α) είναι άνω του 67ου  έτους της ηλικίας τους, 
 β) ήταν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, 
 γ) δεν είχαν καµία οικονοµική εκκρεµότητα προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µέχρι και το 
67ο  έτος τους. 
Τα µέλη αυτά στερούνται, όπως ορίζει το Καταστατικό, του δικαιώµατος του ε-
κλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο Γραµµατέας θα ενηµερώνει την Γ.Σ. κάθε χρόνο για 
τα ονόµατα των µελών που εµπίπτουν  σε αυτή την κατηγορία και θα τα ανα-
γράφει στα Πρακτικά.  
 

(7)  Ελλάδα και ESO – Χρηµατοδότηση της Έρευνας στην Αστροφυσική: Το 
Δ.Σ. επεσήµανε και πάλι την προτεραιότητα να γίνει η χώρα µας µέλος του  
European Southern Observatory. Το Δ.Σ. παρατήρησε ότι το σχετικό κόστος 
ετήσιας συνδροµής αν και της τάξης του 1 εκατοµµυρίου Ευρώ είναι δύσκολο 
να τύχει κρατικής υποστήριξης. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υ-
πάρχει κρατική συνεισφορά σε θέµατα της ESA µέσω χρηµατοδότησης εθνικών 
ερευνητικών οµάδων µε απόθεση κάποιου ποσού στο πρόγραµµα PRODEX της 
ESA ουσιαστικά κάνει απαγορευτική την άµεση συµµετοχή Ελλήνων ερευνητών 
τόσο σε ευρωπαϊκά διαστηµικά προγράµµατα όσο και σε διεθνείς συνεργασίες 
που απαιτούν την χρήση µεγάλων τηλεσκοπίων. Παρά τις εγγενείς αυτές δυ-
σκολίες ο Πρόεδρος της Εταιρείας συνέταξε επιστολή προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης καθώς και στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) επι-
σηµαίνοντας την ανάγκη να γίνει η Ελλάδα µέλος του ESO αλλά και για τις αρ-
νητικές συνέπειες που έχουν τα φαινόµενα ελλιπούς χρηµατοδότησης που α-
ναφέρθηκαν στην ανάπτυξη της έρευνας στην αστροφυσική στην Ελλάδα. Ω-
στόσο, µε δεδοµένο ότι ο νυν ΓΓΕΤ κ. Τσουκαλάς έχει υποβάλει την παραίτησή 
του, η επιστολή αυτή θα σταλεί όταν ορισθεί ο νέος ΓΓΕΤ. 

 
(8) Χρηµατοδότηση Συνεδρίου προς τιµή του κ. Ι. Χατζηδηµητρίου: Ο Πρό-
εδρος  ενηµέρωσε το Δ.Σ. για το αίτηµα του καθηγητή κ. Χ. Βάρβογλη για την 
οικονοµική υποστήριξη του διεθνούς Συνεδρίου «Dynamics of Celestial 
Bodies». Το συνέδριο διοργανώνεται στο Λιτόχωρο από τις 23-26 Ιούνιου 
2008, προς τιµή του οµότιµου καθηγητή κ. Ι. Χατζηδηµητρίου ο οποίος συντα-
ξιοδοτήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονικής. Το Δ.Σ. αποφάσισε 
οµόφωνα να θέσει το συνέδριο υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Παρατήρησε όµως 
ότι η Εταιρεία έχει περιορισµένους οικονοµικούς πόρους και έχει ως πάγια τα-
κτική να µην υποστηρίζει οικονοµικά συνέδρια. Παρά το γεγονός αυτό, λόγω 
του διεθνώς αναγνωρισµένου επιστηµονικού έργου του κ. Χατζηδηµητρίου και 
της σηµαντικής προσφοράς του στην ανάπτυξη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (έχοντας διατε-
λέσει Αντιπρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά την περίοδο 1994-1998) το Δ.Σ. απο-
φάσισε να καλύψει πλήρως τα έξοδα µετάβασης από τη Θεσσαλονίκη καθώς και 
της διαµονής του κ. Χατζηδηµητρίου στο συνέδριο.  

 
(9) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας: Ο 
Πρόεδρος  ενηµέρωσε για την συνέχεια των προσπαθειών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για 
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την αναβάθµιση  της διδασκαλίας του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της 
χώρας, το οποίο της σήµερα είναι µάθηµα επιλογής και διδάσκεται σε πολύ πε-
ριορισµένη κλίµακα. Πρόταση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι αφενός µεν το µάθηµα να δι-
δάσκεται κατά πρώτο λόγo από καθηγητές Φυσικής (και όχι από καθηγητές 
Μαθηµατικών όπως γίνεται µέχρι σήµερα), και αφετέρου να εξεταστεί αν το 
µάθηµα µπορεί να αναβαθµιστεί σε υποχρεωτικό έτσι ώστε να δίδεται η  σχετι-
κή γνώση σε όλους τους µαθητές. Η πρόοδος στο θέµα αυτό είναι σχετικά αργή 
για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά ο κ. Ι. Δαγκλής, που διατελεί µέλος επι-
τροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συνεχίζει να παρακολουθεί το θέµα και 
να προωθεί τις παραπάνω θέσεις της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

 
(10) Ραδιοτηλεσκόπιο στην Ελλάδα: Ο Πρόεδρος  ενηµέρωσε το Δ.Σ. για το 

µήνυµα του καθηγητή κ. Ν. Σπύρου σχετικά µε την έναρξη της συζήτησης για 
την κατασκευή ενός ραδιοτηλεσκοπίου στην Ελλάδα. Ο κ. Σπύρου σε επιστολή 
του προς τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τον πληροφόρησε για την απόφαση του 
Τοµέα Αστρονοµίας Αστροφυσικής και Μηχανικής του Τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, να προτείνει στο Πανεπιστήµιο, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για την προµήθεια και αγορά µεγάλων οργάνων, 
την αγορά  ενός ραδιοτηλεσκοπίου. Το Δ.Σ. συζήτησε διεξοδικά το θέµα το ο-
ποίο µάλιστα είχε αναπτυχθεί και κατά την διάρκεια του 5ου Συνεδρίου της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. το 2003 στην Αθήνα όπου και η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είχε εκφράσει θετική 
γνώµη για την κατασκευή ενός ραδιοτηλεσκοπίου στην Ελλάδα. Η θέση του 
Δ.Σ. είναι ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. υποστηρίζει την ανάπτυξη της αστρονοµίας σε όλα τα 
µήκη κύµατος. Για να µπορέσει όµως το Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να πάρει επίσηµα 
µία ουσιαστική θέση στο συγκεκριµένο θέµα και να βοηθήσει στην υποστήριξη 
και συντονισµό της εργασίας για το συγκεκριµένο εγχείρηµα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση να παρουσιαστεί µια µελέτη/πρόταση η οποία να παρουσιάζει τα 
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία για την κατασκευή του ραδιοτηλεσκοπίου κα-
θώς και για τα επιστηµονικά ερωτήµατα σχετικά µε την λύση των οποίων θα 
ασχοληθεί. Αυτό θεωρείται αναγκαίο δεδοµένης της περιορισµένης οικονοµικής 
υποστήριξης της κυβέρνησης προς την έρευνα σε θέµατα αστρονοµίας (Θέµα 
7). Το Δ.Σ. ευελπιστεί ότι η µελέτη αυτή θα του παρουσιαστεί από τους άµεσα 
ενδιαφερόµενους και ότι θα έχει την ευκαιρία να επανεξετάσει το ζήτηµα στο 
εγγύς  µέλλον. 

 
 Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ.  
      και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας  
      του. 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας 
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